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الحجر فندق بخصوص نظاما 2020 نوفمبر 5 في الحكومة تبنّت المستوردة، العدوى من للحد  
في الصحي الحجر مدة بتنفيذ ملزمون النرويج إلى المسافرين أن هي األساسية القاعدة. الصحي  
اإللزام هذا من مستثناة معينة فئات أن إال الصحي، الحجر فندق  

 

 .أيام 10 مدةل الصحي الحجر في الدخول عليهم يجب األحمر اللون تحت المصنفة البالد من النرويج إلى القادمين جميع
 خالل من الصحي، الحجر فترة في سلبية الفحص نتيجة أن تفيد وثيقة الشخص قّدم إذا الصحي الحجر مدة تخفيض يمكن

 الصحي الحجر في هم الذين األشخاص. القدوم بعد أيام سبعة مضي من بدءا   أجري (PCRآر ) سي إجراء فحص بي

 تمكنوا إن فقط اإلقامة مكان خارج التواجد يمكنهم خاص، منزل في أو الصحي الحجر فندق في إما القادمين، للمسافرين
 وال األطفال، روضة أو المدرسة أو العمل إلى الذهاب من المرء يتمكن لن. باآلخرين قرب عن المخالطة تجنب من

 .مقيم غير أم النرويج في مقيما المرء كان إن عما النظر بغض ينطبق وهذا. العامة المواصالت استعمال
 .17.03.2021تم اجراء عدة تغييرات في القواعد الخاصة بفندق الحجر الصحي بتاريخ 

 فئات أن إال الصحي، الحجر فندق في الصحي الحجر مدة بتنفيذ ملزمون النرويج إلى المسافرين أن هي األساسية القاعدة
 واجب إن مارس. 19من منتصف الليل ليلة  تغييراتال سري مفعولسي. اإللزام هذا من مستثناة معينة
 :على بعد هذا التاريخ ينطبق ال القادمين للمسافرينفي فندق الحجر  الصحي الحجر تنفيذ

 

 ولئك الذين يمكنهم توثيق أنهم مقيمون في النرويج، وأنهم كانوا في رحلة ضرورية. يجب أن يتم الحجر الصحي في أ
المنزل أو في مكان إقامة مناسب آخر. أولئك الذين ال يستطيعون توثيق أن الرحلة كانت ضرورية، يجب عليهم البقاء 

 ليس قبل مرور بس سي ار PCR رسلبية مأخوذة بواسطة اختبافي فندق الحجر الصحي حتى يمكن تقديم نتيجة اختبار 
  .على األقل ثالثة أيام بعد الوصول

 

  أولئك الذين يمكنهم توثيق نتيجة اختبار سلبية عن طريق اختبارPCR  ثالثة أيام بعد  على االقلالذي تم إجراؤه
الحجر الصحي في منزل  قضاءوأنهم متزوجون أو لديهم أطفال مشتركين مع شخص مقيم في النرويج، يمكنهم  الوصول
الوالد اآلخر. وينطبق الشيء نفسه على األطفال القاصرين لهؤالء األشخاص، حتى عندما ال او الوالدة/الزوجة /الزوج

 .يكون األطفال أطفالهم المشتركين
 

 ة وحد في الصحي الحجر تنفيذ يمكنهم حيث دائما مسكنا يملكون أو يستأجرون أنهم يفيد إثبات تقديم بإمكانهم الذين أولئك
 إيجار عقد لديهم يتوفر أن ينبغي مسكنا   يستأجرون الذين أولئك. ومطبخ استحمام وغرفة نوم بغرفة مزودة خاصة سكنية
الرحلة كانت ضرورية، يجب عليهم البقاء في فندق الحجر أولئك الذين ال يستطيعون توثيق أن  .األقل على أشهر 6 مدته

ثالثة أيام بعد  ليس قبل مرور بس سي ار PCR رالصحي حتى يمكن تقديم نتيجة اختبار سلبية مأخوذة بواسطة اختبا
 .على األقل الوصول

 

 قبل من عليه الموافقة عليهتمت  مناسب، إقامة مكان المستخدمون أو العمل أرباب لهم يوفر الذين والمتعاقدون العمال 
 من لمزيد. البالد إلی دخولهمهذا لدی  الموافقة إثبات يقّدموا أن يجب. للبالد دخولهم قبل العمل شؤون رقابة هيئة

 (. arbeidstilsynet.no) القادمين للمسافرين الصحي الحجر في العمال إسكان على الموافقة :انظر المعلومات

 

 تجنب من فيه يتمكنون مناسب، إقامة مكان ولديهم قوية اجتماعية اعتباراتوجود  إثبات يستطيعون الذين المسافرون 
 إحضار خدمة أو خاص ومطبخ خاصة استحمام وغرفة منفردة غرفة لديهم ويتوفر باآلخرين، قرب عن المخالطة
 تضع التي الجهة قبل من الشروط فيه تتحقق اإلقامة مكان أن يثبت تأكيدا   يقّدموا أن الدخول عند عليهم يجب .الطعام
 .التصرف تحت اإلقامة مكان
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 اشتراط دون الصحي، الحجر فترة أثناء المكان ذات في اإلقامة يمكنهم المشتركين، أطفالهم أو نتساكنووالم األزواج 
 .األصلي بلدهم في بعضهم مع ويسكنون النرويج إلى سويا سافروا إذا المنفردة، الغرفة

 

 خاصة ترتيبات لديهم لذينا التوطين إعادة عبر والالجئون اللجوء طالبو.  

 

 إلضافة إلى ذلك، يمكن با ء.افللحل العسكرية والوحدات بعيدة لمسافات النقل قطاع في للسائقين الخاصة الترتيبات بعض
عند الدخول أن يخضعوا للحجر الصحي في منازلهم إذا تمكنوا  2021مارس  13لألشخاص الذين غادروا النرويج قبل 

كيفية فهم .  eية الثانالفقرة  5من توثيق أن هناك اعتبارات قوية للرعاية االجتماعية كما هو مذكور في المادة 
  .موصوفة بمزيد من التفصيل أدناه االعتبارات القوية للرعاية االجتماعية

 
 مقيم

 مثال  ذلك  توثيق يمكن. النرويج في كمقيمين النفوس سجل في المسجلون األشخاص هم «النرويج في مقيم» المقصود ب
 .الضرائب مصلحة لدى المسجل محل االقامة عن المعلومات إبراز خالل من

 عن النظر بغض النرويج في مقيمون أنهم يعتبرون ،أسرهم المعيشية وأفراد الخارجي السلك في يعملون الذين األشخاص
 .البالد خارج بالخدمة المأمورين العسكريين الموظفين على ينطبق األمر وذات. البالد خارج إقامتهم

 شرعية إقامة لديهم الذين من يعيلونهم الذين واألطفال ،ممتساكنوه أو وأزواجهم ،ن في حکمهموم األجانب الدبلوماسيون
 يج.الفقرة الثالثة، يعتبرون مقيمين في النرو 5§  جانبقانون االوكذلك  5-1و 4-1§§ لوائح الهجرة ل وفقا

في  النرويج في نفوسال سجل في مسجلين سيظلون ما غالبا النرويج، في يقيمون الدراسة قبل كانوا الذين األجانب الطالب
 نيمقيمك يعتبرون الشمالية البلدان في الطالب وأيضا. 19 -كوفيد لالئحة وفقافترة الدراسة. كذلك يتم اعتبارهم كمقيمين 

الشمال الخاصة دول وفق ا لقواعد الحجر الصحي، حتى لو تم تسجيلهم كمقيمين في بلد الدراسة بسبب قواعد ج في النروي
 .بشأن تسجيل السكان

 
 

 واألطفال األزواج
 في مقيم شخص مع مشترك طفل لديهم أو متزوجون، أنهم تثبت وثيقة يقدموا أن الدخول، عند بمقدورهم، الذين األشخاص
 من بالرغم اآلخر الوالد أو الزوج، منزل في القادمين للمسافرين صحيال حجرال نفذواي أن يستطيعون النرويج،

 المشتركين األطفال من كال   االستثناء ويشمل. القاصرين أطفالهم على ينطبق األمر ذات. النرويج إلى معا يسافروا لم أنهم
 المعلومات أو اإليجار لعقد إضافة د،ميالال شهادة أو الزواج وثيقة إبراز يمكن ذلك إلثبات. الزوجين أحد أطفال أو

 أو الزوج، أنب تفيد والتي العقاري الشهر دفتر من معلومات أو ذلك، شابه وما الرسوم دفع حول معلومات أو الضريبية،
 . النرويج في امسكن يملك اآلخر، الوالد
 ختبارالطبق االستثناء من فندق الحجر الصحي لهذه المجموعة فقط عندما يمكن للشخص تقديم نتيجة اختبار سلبية ين

PCR تقديم نتيجة االختبار السلبية يجب بعد الوصول. حتى يتم على األقل ثالثة أيام  ليس قبل مرورالذي تم إجراؤه في و
 .على الشخص البقاء في فندق الحجر الصحي

 
 ثابتال المسكن
 أو يملكون الذين األشخاص فيهم بمن النرويج، في دائم مسكن لديهم الذين األشخاص هوبالمسكن الثابت  المقصود
 لدى انتقالهم بعد يسجلوا لم لكنهم البالد، إلى ينتقلون الذين األشخاص أيضا ذلك وسيشمل. النرويج في مسكنا يستأجرون

 وحدة على المسكن يحتوي أن يجب. النرويج في الدائم المسكن يستأجرون أو يملكون يكونوا أن شرط على السكان، سجل
 لعدة متاحا يكون ال. ومطبخ استحمام وغرفة منفردة، نوم غرفة مع الصحي للحجر يخضع الذي للشخص خاصة سكنية

 سوية المسكن استأجروا قد أشخاص عدة المبدأ، حيث من كان، وإن حتى االستثناء، هذا وفق المسكن ركواتيش أن أشخاص
 يسكنوا أن شرط على ،كهذا مسكن في معا الصحي الحجر قضاء من وأطفالهم مساكنونوال األزواج سيتمكن ذلك، ومع
 .الثالث البند 5 المادة وفقا النرويج، إلى معا وسافروا األصلي بلدهم في معا

اإلجازات ال  منازل .األقل على أشهر ستة اإليجار عقد مدة تكون أن يشترطدائم  مسكن بأنه المستأجر المسكن يعتبر ولكي
 .للشخص دائما مسكنا العادة في ليست هذه إن حيث للحكم وفقاتعتبر مسكنا ثابتا 

 المعلومات خالل من مثال   ذلك إثبات يمكن. البالد إلى الدخول عند اإليجار أو التمليك عالقة تثبت وثيقة تقّدم أن يجب
 الشخص أن فيه يظهر العقاري الشهر دفتر من معلومات أو ذلك، شابه وما الرسوم دفع عن معلومات أو الضريبية،

 .المسكن ملكية يحوز
 
 . Altinn نإ التي عبر الدخول لموقع العقار والشهر المسح مصلحة موقع من آنفا المذكور تحميل يمكن. 



 .https://seeiendom.kartverket.no/.أنظر  المعلومات من لمزيدل

 أشهر 6عن  ال تقل مدته إيجار عقد إبراز يجب لتوثيق وجود مسكن مؤجر
 

 
 ضروريسفر الال
في النرويج معفون فقط من االلتزام بالبقاء في فندق الحجر الصحي إذا كانت  الذين لديهم سكن ثابت او يقيمونولئك أ

القادم البقاء في فندق الحجر  مسافرالرحلة ضرورية. إذا لم يكن من الممكن توثيق أن الرحلة ضرورية، فيجب على ال
ثالثة أيام بعد  مرور ليس قبلالذي تم إجراؤه بي سي ار  رتوثيق نتيجة اختبار سلبية عن طريق اختبا تمالصحي حتى ي

 على األقل. الوصول
قوية. لكي تعتبر رحلة  اجتماعيةعمل وغيره من أشكال السفر التي تبررها اعتبارات ليُقصد بالسفر "الضروري" السفر ل

رج الرحالت الدراسية خا تم تقييمت الموظف. او كاسبد بذلك من اليالعمل ضرورية، يجب أن يكون من الممكن تقديم تأي
ت الجهة بنفس طريقة رحالت العمل ويمكن اعتبارها ضرورية إذا أكد ةالنرويجي الجهات التعليمية النرويج للطالب في
 التعليمية على ذلك.

 
 ينقربم، أو زيارة اللكباألطفال القصر، أو والدة طفل  لقاءالقوية على سبيل المثال، في ال جتماعيةعتبارات االالتتمثل ا

. مثال آخر قد يكون السفر ربينقملل تشييعمرض خطير أو يحتضرون، أو المشاركة في الجنازات أو ال الذين يعانون من
اآلخرين الذين ال يعانون من  ينقربمأو ال حبيبلزوج أو اللزيارات الإلى الخارج لتلقي العالج الطبي الالزم. ال تعتبر 

 .قوية في هذا السياقال االجتماعيةعتبارات الاضمن مرض خطير 
الطبيب وما  تأييدو باألطفال،لقاء ية قوية، يمكن على سبيل المثال: استخدام اتفاقية الاجتماعمن أجل توثيق وجود اعتبارات 

إلى ذلك. في الحاالت التي يتعذر فيها الحصول على وثائق أخرى، يمكن تلبية متطلبات التوثيق من خالل إقرار ذاتي من 
 نفسه. المسافر

 
ه ذاتإلى النرويج ضروري ا لألشخاص المقيمين في النرويج، ولكنهم يعملون مؤقت ا في الخارج. الشيء يعتبر السفر من و

الدفاع الذين أُمروا  موظفووالخارجية  سلكفي ن وظفومال مثال ينطبق على أفراد األسرة المرافقين لهم. سيشمل ذلك
، قيمون في النرويجفس الطريقة ضروري ا للطالب الذين يبالخدمة في العمليات الدولية. يعتبر السفر من وإلى النرويج بن

ا على أفراد كذلك ولكنهم يدرسون في الخارج و أفراد أسرهم. شرط أن يكون األشخاص مقيمين في النرويج ينطبق أيض 
ا األشخاص الذين يعملون مؤقت ا في الخارج لمؤسسة خاصة، أو لمنظمة مساعدة، إذا كانت  قراراألسرة. قد يشمل ال أيض 

من  ييدعالقة العمل ذات طبيعة تجعلهم ال يزالون على صلة بحيث يعتبرون مقيمين في النرويج. يمكن توثيق ذلك بتأ
، ستكون جوازات الخارجية سلكفي ن موظفي. بالنسبة للفي الخارجة يدراسال الجهةمن  البيةط هويةصاحب العمل، أو ب
 .الخدمة وثائق كافيةجوازات السفر الدبلوماسية أو 

 
ا إلى النرويج من مناطق في السويد أو فنلندا  15بالنسبة لألشخاص الذين وصلوا أكثر من مرة خالل فترة  تنطبق يوم 

رط توثيق أن الرحلة كانت تشيمة، ال اإلقا حل، والذين يسافرون بين مكان العمل ومواجب الحجر الصحي عليها
هؤالء الحجر الصحي في منازلهم أو في مكان إقامة مناسب آخر. إذا كان الشخص يمتلك أو  نفذ. يمكن أن يةضروري

أن يتم الحجر الصحي في وحدة  يشترطالنرويج، في سجل النفوس في يستأجر منزال  في النرويج، ولكنه غير مسجل 
 .نوم وحمام ومطبخ سكنية منفصلة بها غرفة

 
 

 العمل
 من يستثنْون النرويج، في دائم مسكن في يقيموا أن دون مهمة، أو بعمل القيام بغرض النرويج إلى يسافرون الذين
 هيئة قبل من عليها مصاَدق العمل رب يوفرها التي الصحي الحجر مرافق كانت في حالةفقط  الفندق في الصحي الحجر
 تثبت وثيقة البالد، إلى الدخول عند يبرز أن المستخدم أو العمل رب على يجب. البالد إلى الدخول قبل العمل شؤون رقابة
 .عليه مصاَدق اإلقامة مكان أن

 .الشبكة على العمل شؤون رقابة هيئة مواقع إلى نحيلكم المصادقة، نظام حول المعلومات من لمزيد
 عن المخالطة تجنب المتعاقد أو للعامل يتيح أن شأنه من العمل، شؤون رقابة هيئة قبل من عليه المصادق اإلقامة مكان
 استحمام وغرفة إنترنت، وشبكة بتلفاز مزودة منفردة غرفة فيه يتوفر أن وينبغي الفراغ، أوقات في باآلخرين قرب

 فيها، ليبيت به خاصة غرفة المتعاقد أو للعامل يتوفر أن يقتضي وهذا. الطعام إحضار خدمة أو خاص ومطبخ خاصة،
 خدمةللشخص  تتوفر إذا ينطبق ال الخاص المطبخ اشتراط. الطعام بإعداد ليقوم خاص ومطبخ خاصة استحمام وغرفة
 .اإلقامة مكان في الطعام تقديم
 وضاعهمأل ييمتق سيجري األجل، طويلة مهمات أو عمل من اجل النرويج إلى يأتون الذين المتعاقدون أو العمال
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ة لالئح وفقا النرويج، في دائم مسكن لديهم الذين أولئك على ينطبق الذيالحجر  فندق في الصحي الحجر من لالستثناء وفقا
   .cالفقرة الثانية الحرف  19كوفيد 
 أن يجب. األقل على أشهر 6 مدته إيجار عقد لديه يكون أو النرويج، في مسكناملك ي أن والمتعاقدا لمالعا على يجب

 وغرفة منفردة، نوم بغرفة مزودة الصحي، للحجر يخضع الذي بالشخص خاصة سكنية وحدة على المسكن يحتوي
 .أعاله البند في المعلومات من المزيد انظر. ومطبخ استحمام

 
 

 قويةاجتماعية  اعتبارات إثبات نهمكيم الذين لألشخاص الفندق في الصحي الحجر من االستثناء
 مخالطة تجنب فيه يمكن مناسب، إقامة مكان يهمدول قوية، اجتماعية اعتبارات وجود إثبات يستطيعون الذين األشخاص
 فهم الطعام، إحضار خدمة أو خاص ومطبخ خاصة استحمام وغرفة منفردة غرفة فيه وتتوفر قرب، عن اآلخرين
 الشروط، فيه تتوفر اإلقامة مكان بأن إثبات تقديم بمقدورهم كان إذا الصحي الحجر فندق في اإلقامة واجب من مستثنون

 .التصرف تحت اإلقامة مكان وضعت التي الجهة قبل من
للمواطنين  البالد دخول بقيود المتعلق المؤقت القانون جدا. خاصة حاالت في فقط وينطبق ضيق استثنائي قرار هذا

 إذا ،للبلدحقا للدخول  يمنح مماثل قرار على كبير قدر إلى يحتوي الثاني، البند ،2 المادة ،األجانب لدواعي الصحة العامة
 قوية اجتماعية العتبارات أو النرويج، في ألشخاص خاصةال رعايةال ليةؤوكمس ذلك، تبرر خاصة أسباب هناك كانت
  ببدء نفاذ اللوائح الخاصة بقيود الدخول لألجانب ألسباب تتعلق بالصحة العامة يتعلق معّدل تعميم في. اخرى

(G-09/2021)  
 :اوارداألمثلة التالية للحاالت التي قد يكون فيها االستثناء تعطى 

 

 رويحالن في يعمل أو يسكن أجنبي أو نرويجي، لمواطن المحتضنون واألطفال القاصرون األطفال 
 األطفال أو القصر األطفال فيهم بمن النرويج، في مقيمين ألشخاص خاصة رعايةملتزمون بمسؤولية ال األجانب 

 .للرعاية الخاصة الحاجة ذوي من آخرين أوحتضان باال
 بالزيارة، للقيام االنتظار يمكن وال النرويج، لدخول حاجة لديهم قوية، يةاجتماع اعتبارات بسبب الذين، األجانب 

 في المقربين عائلتهم أفراد من خطير بمرض مصاب أو يحتضر شخص زيارةب سيقومون الذين كاألجانب
 .النرويج

 أطفالهم والدة نيحضروسوف  الذين األشخاص 
 
ا المشاركة في جنازة أو سي  يأتون الذين األجانب على االستثناء سينطبق لذلك . وإضافةللمقربين تشييعشمل االستثناء أيض 
 سواء القادمين للمسافرين الصحي الحجر من مستثناة الفئة سابقا هذه كانت. عليه متفق لقاء بأطفالهم لاللتقاء النرويج إلى
 بعد لكن فندق الحجر، في الصحي بالحجر المتعلقة من القرارات مستثناة كانت وعليه الفراغ، أوقات أو العمل أوقات في

 .فقط خالل ساعات العمل والمدرسة القادمين للمسافرين الصحي الحجر من االستثناء ينطبق اللوائح، تغيير
 الحجر فندق في اإلقامة واجب من استثناء منحه يمكن الذي النرويجي للمواطن بالنسبة إرشادية ستكون ذاتها ألمثلةا

 لمسافراالعتبارات االجتماعية القوية قد يتوفر في حال كان اب المتعلق الشرط فإن المذكورة، لألمثلة . إضافةالصحي
 ي.الصح الحجر فندق يقّدمها الزايا ومخاصة  متابعة قتضيي بمرض مصابا

الطبيب وما  تأييدو لقاء باألطفال،قوية، يمكن على سبيل المثال: استخدام اتفاقية الية اجتماعمن أجل توثيق وجود اعتبارات 
إلى ذلك. في الحاالت التي يتعذر فيها الحصول على وثائق أخرى، يمكن تلبية متطلبات التوثيق من خالل إقرار ذاتي من 

 نفسه. المسافر
 
، يجب أن يكون كل من المواطنين النرويجيين واألجانب قادرين على تقديم تأكيد بأن مكان اإلقامة به للبلد ند الدخولع

 ختالط عن قربطعام، مما يجعل من الممكن تجنب االتقديم الومطبخ خاص، أو خدمة  حمام خاصمع غرفة خاصة، 
أو تأكيد خطي مماثل من الشخص الذي يجعل  ،بالمعلومات معبأةيد يتأ استمارةشكل  علىباآلخرين. يمكن تقديم التأكيد 

ا. بالنسبة للمسافرين المقيمين في فندق عادي )وليس فندق حجر صحي( خالل فترة الحجر الصحي،  مكان اإلقامة متاح 
 .سيتعين على الفندق تقديم مثل هذا التأكيد. يعتبر التأكيد توثيق ا كافي ا بأن الشخص لديه مكان إقامة مناسب آخر

  

 
 
 
 



 النرويج إلى معا تسافر التي العائالت
 اشتراط دون الصحي، الحجر فترة أثناء المكان نفس في اإلقامة يمكنهم المشتركين، أطفالهم أو ونساكنوالم األزواج
 استعمال أيضا باستطاعتهم أن كما. األصلي بلدهم في بعضهم مع ويسكنون النرويج إلى سويا سافروا إذا المنفردة، الغرفة
 ..المطبخ ونفس الحمامنفس 

 لن أعاله، كالمذكور عائلي ارتباط لديهم ليس لكن النرويج، إلى ويسافرون األصلي بلدهم في معا يسكنون الذين األشخاص
 .الطعام إحضار خدمة أو الخاص والمطبخ الخاص، حمامالو المنفردة، الغرفة اشتراط من يُستثنوا
 أو األصلي البلد من اإليجار لعقد إضافة ،ميالدال شهادةو أو الزواج وثيقة إبراز يمكن العائلية، العالقةإلثبات 

 الزوج، أن تفيد العقاري الشهر دفتر من معلومات أو ذلك، شابه وما الرسوم دفع حول معلومات أو الضريبية، المعلومات
 .األصلي البلد في معهم المسكن يملك اآلخر، الوالد أو
 
 

 القاصرون األطفال
 أشخاص حضور لهم يُتاح أن يجب ،اتاالستثناءأي من  يشملهم ال الذينو بمفردهم، يسافرون الذين القاصرون األطفال
 الحاالت معظم في. فقط استثنائية حاالت في واردا يكون أن المرجح من وهذا. الصحي الحجر فندق في رعايتهم يتولون
 .االستثناءات بأحد ينمشمول ونسيكون ،همبمفرد النرويج إلى لاطفاال فيها يسافر التي
 
 
 Jan Mayenماين  يانو  Svalbard سفالبارد نطقتيم
 قضون فترةي الذين األشخاص. يان ماين سفالبارد إلى المسافرين على أيضا تنطبق الصحي الحجر بفندق المتعلقة لقواعدا

 او يان ماين قبل انتهاء فترة الحجر. سفالبارد إلى السفرمتابعة  يستطيعوا لنعند دخول البالد  الصحي الحجر
يلزمون بالبقاء في فندق الحجر الصحي.  االستثناءات بأحد مشمولين سفالبارد والغير في يسكنون الذين األشخاص
 إقامة مكان في الصحي الحجر تنفيذ من سيتمكنون مهمة أو بعمل للقيامسفالبارد  إلى يرغبون بالذهاب الذين األشخاص

 رقابة هيئة قبل من عليه ُمصادق اإلقامة مكان يكون أن شرط على البر، في توفيره من المتعاقد أو العمل رب يتولى
 .العمل شؤون

 
 

 الصحي الحجر فندق
 في الفندق في الصحي الحجر بخصوص إبالغهم عن ولةؤالمس هي الشرطة فإن بحرا ، أو برا   القادمين للمسافرين بالنسبة
 الحجر فندق في سيسكنون الذين قادمين الجددال بشأن البلدية لدى االتصال مركز الشرطة بلغت أن ينبغي. وصولال مكان

 .الصحي
 .الحدودية التفتيش نقطة بعد استقبالهم عن ولةؤالمس هي البلدية فإن الطيران، عبر جوا   القادمين للمسافرين بالنسبة
 .البلدية بممثل باالتصال قيامهم كيفية حول المسافر تبلّغ أن الحدودية، التفتيش نقطة عند الشرطة، على يجب
 للقدوم األول المكان في الصحي الحجر فندق في يقيموا أن القادمين، للمسافرين الصحي الحجر في األشخاص على يجب
 فستبلّغ القدوم، مكان في الصحي الحجر فنادقفي  القادمين قابلية الستيعابال توفرت لم إذا. الصحي الحجر فترة في بلدال في

 الحجر فنادق إلى اإلحالة سيتولى الذي وهو البلدية، ممثل إلى االتصال معلومات الحدودية التفتيش نقطة عند الشرطة
 قابلية الستيعاب القادمين. ذات الصحي

 
 الذين باألشخاص شاملة قوائم الفنادق لدى يكون أن على تحرص أن صحي، حجر فنادق لديها التي البلديات على يجب

 عند الفندق أنظمة فيالقادمين  بتسجيل ذلك يتم. القادمين للمسافرين الصحي للحجر والخاضعين الفندق، في يقيمون
 للمسافرين الصحي للحجر الخاضعين باألشخاص الفنادق لدى الشاملة القوائم على بناء البلديات، يجب على. وصولال

 لواجب اتمخالف حدوث اكتشف إذا. اتللتوجيه واتباعهم الفندق فيبالمكوث  سافرينالمالتزام  من يتحققوا أن القادمين،
 نظام ويعتبر. قضائية متابعة األمر على يترتب كان إن سوف تقيم التي وهي بالشرطة، االتصال يجب الصحي، الحجر
 :الفندق في العزلة يقتضي ال لكنه الصحي، الحجر قضاء كيفية يقرر نظام بأنه الفندق في الصحي الحجر

 باآلخرين قرب عن المخالطة تجنبوا طالما الفندق خارج تواجدال يمكنهم الصحي الحجر فندق في يقيمون الذين األشخاص
 .وجدوا إن معهم، يسكنون الذين غير من
 في أو آخرون، أيضا يتواجد حيث العمل مكان في يتواجدوا أن الصحي، للحجر الخاضعين األشخاص بإمكان ليس أنه إال

 فندق إلى الوصول نقطة من الذهاب عدا ما العامة المواصالت باستعمال كذلك يسمح وال. أطفال روضة في أو مدرسة
 .الصحي الحجر

 



ألشخاص الذين لديهم الحق في تنفيذ فترة الحجر الصحي المتبقية في مكان آخر غير يمكن ابعد تقديم نتيجة اختبار سلبية 
 مغادرة يختارون الذين. العام للتنقل بين مواقع الحجر الصحي وسائل المواصالتفندق الحجر الصحي، يمكنهم استخدام 

 سنة، 12 هم تحت سن الذينكذلك و ،مغادرتهم أثناء العامة المواصالت استعمال يمكنهم الصحي، الحجر فترة في النرويج
 .كمامةال استعمال عليهم يجب
 الصحي، الحجر فندق في والمتعاقدين العمال إلقامة دفعه ينبغي الذي ،المستخدمين أو العمل ألرباب شخصيةال تكلفةال

 دفع عليهم يجب الصحي، الحجر فترة في الصحي الحجر فندق في يقيمون الذين األفراد. يوم لكل كرونة 500 اقدره
 عليهم يجب ال والديهم، مع غرفة في يسكنون الذين سنوات 10 دون األطفال. يوم لكل كرونة 500 اقدره ةشخصيتكلفة 
 لكل كرونة 250 ةالشخصي التكلفة بلغت سنة، 18و 10 بين أعمارهم تتراوح الذين لألطفال بالنسبة. تكلفة شخصية دفع
 .يوم
 
 .الفندق في الصحي الحجر نظام يشملهم الذين من حدة، على شخص كل من الشخصية تكلفةال سداد ستلمت يتال يه دقاالفن

 عند الدفع أو الوصول عند المبلغ حجزقد يتم  أو الوصول، عندما بين الدفع  ةالشخصي تكلفةالقد يختلف وقت تسديد مبالغ 
 .المغادرة

 
 الحجر مدة قليلت . قد يتم19 -كوفيد فحص جراءإل الصحي الحجر فندق في يقيمون الذين ألشخاصستتاح الفرصة ل

تم  آر سي بي فحص خالل من الصحي، الحجر فترة في سلبية الفحص نتيجة أن تفيد وثيقة الشخص قّدم إذا الصحي
 .القدوم بعد أيام سبعة مضي من بدءا   أجراؤه

لديهم أطفال من طفال أو األأو  من اشخاص مقيمين في النرويج شخاص الذين يقيمون في النرويج أو متزوجونبالنسبة لأل
مشتركون مع شخص مقيم في النرويج ليسوا ملزمين بتنفيذ فترة الحجر الصحي المتبقية في فندق الحجر الصحي إذا كانت 

. على االقل الوصولثالثة أيام بعد والذي تم اجراؤه بعد مرور سلبية ال بس سي ار ختبار سلبية النتيجة بإمكانهم تقديم 
في النرويج. تعتمد إمكانية تقديم البلدية لالختبار  سكنا ثابتااألمر نفسه ينطبق على األشخاص الذين يمتلكون أو يستأجرون 

االختبار بالضبط بعد  إمكانية عمللكل بلدية. ال يمكن ضمان  اتاالختبار ابلية اجراءبعد ثالثة أيام من الوصول على ق
البلدية ملك لألشخاص الذين يرغبون في إجراء اختبار خارج فندق الحجر الصحي في الحاالت التي ال ت لنسبةباثالثة أيام. 

القيام بذلك إذا كان من الممكن إجراء الرحلة إلى محطة االختبار ضمن القواعد  يمكنهم اختبار،الكافية إلجراء قدرة ال
 ةالعام مواصالت. لن يُسمح باستخدام وسائل الللقادمين الصحيالعامة التي تنطبق على األشخاص الموجودين في الحجر 

 .فيما يتعلق بهذا االختبار
الحقة م الشرطة بدورها في اي رالحجر الصحي، سيتم االتصال بالشرطة وستنظ واجبفي حالة وجود خرق ملحوظ ل

 قانونية.
 
 

 والعزلة العدوى، بسبب الصحي الحجر حال في مناسب إقامة مكان
 الحجر أو القادمين، بالمسافرين المتعلق الصحي للحجر المناسب اإلقامة لمكان بالنسبة ذاته الشرط هناك يكون أن ينبغي

 منفردة، غرفة تتوفر أن ويجب قرب، عن اآلخرين مخالطة لتجنب المجال يتاح أن يجب. العزل أو العدوى بسبب الصحي
 بالنسبة صرامة أكثر شروط وجود إدراك المهم من أنه كما. الطعام تقديم خدمة أو خاص ومطبخ خاص وحمام
 مكان في أو الخاص منزلهم في أنفسهم يعزلوا أن جبي. الصحي الحجر في بأولئك مقارنة يعزلوا أن يجب الذين ألولئك
 .المنزل ذات في اآلخرين نع أيضا اإلمكان قدر يبتعدوا وأن اإلقامة،

 
للمشارکة  أو خطير مرضب المقربين العائلة أفراد أحد ة إصابةحال في القادمين للمسافرين الصحي الحجر من اإلعفاء

 دفنفي ال
 حين الصحي الحجر من استثناؤهم يمكن سلبية، كانت 2 -كوف-لسارس فحصهم نتيجة أن إثبات يمكنهم الذين األشخاص

 :ـب النرويج في الفحص يقومون في نفس اليوم الذي يجرون فيه
 
 فراش الموت علىهو  أو خطير بمرض المصاب المقربين العائلة أفراد أحد. زيارة 1
 .المقربين العائلة أفراد أحد دفن أو جنازة في لمشاركةا . 2

 
 أوالزوجة  /الزوج ووالديْ  واألجداد والوالدين واإلخوة والطفل عشيقوال مساكنوال الزوج المقربين العائلة أفراد من يعتبر
 .قرب عن شخصي ارتباط لديه آخر شخص

 .الصحي الحجر سينطبق وإال. هدف من القدومال تنفيذ على إال الصحي الحجر واجب من االستثناء ينطبق وال
 قرب عن المخالطة يتجنبوا أن القادمين، للمسافرين الصحي الحجر من إعفاء على حصلوا الذين األشخاصيجب على 
 .المستطاع م قدرمعه يسكنون ال الذين باآلخرين



 سعال أو ُحّمى، وجود مع التنفسي بالجهاز حادة التهاب الشخص لدى ظهر إذا الصحي بالحجر اإللزام من االستثناء يُلغى
 (SARS-CoV-2) 2 -كوف-سارس بعدوى بإصابته يشك بأنه الطبيب قّدر أو التنفس، في ضيقاو 

 
 (19 -كوفيد) النرويج إلى يقدمون الذين للمسافرين( لغات بعدةالنرويجية ) الصحة مديرية من معلومات (

 (Helsenorge) الفحص اشتراط حول
 (Helse Norge) الصحي الحجر فندق ولح

 

https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/informasjon-til-de-som-ankommer-norge-covid-19
https://www.helsenorge.no/koronavirus/reise/
https://www.helsenorge.no/koronavirus/reise/#reisekarantene

